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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12 листопада 2019 року, вівторок 

 

09.00-10.00 Реєстрація учасників конференції 

 

10.00-12.20 Пленарне засідання (ауд. 205) 

 

12.20-13.00 Перерва (кава-брейк) (ауд. 206) 

 

13.00-15.30 Секція І “Розвиток інституту кар’єрного радника та 

консультанта роботодавця як моделі інноваційного розвитку 

служби зайнятості” (ауд. 201) 

 

 Секція ІІ “Реформування публічного управління у сфері 

зайнятості в умовах децентралізації” (ауд. 305) 

 

 Секція ІІІ “Психологічні аспекти діяльності служби 

зайнятості в умовах інституційних перетворень ринку праці” 

(ауд. 304) 

 

 Секція ІV “Організаційно-управлінські, соціально-економічні 

та фінансові механізми забезпечення трансформацій ринку 

праці” 

 Секція V “Міграційні процеси в умовах трансформації ринку 

праці” (ауд. 205) 

 

15.30-16.00 Підбиття підсумків роботи конференції та прийняття 

рекомендацій (ауд. 205) 

 

 

Регламент роботи: 

  доповіді на пленарному засіданні– до 15 хв. 

 виступи і повідомлення – до 5 хв. 

  доповіді на секційному засіданні – до 7 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття конференції: Макогон Ольга Валентинівна, директор 

Державного центру зайнятості, кандидат юридичних наук 

Войтович Радмила Василівна, ректор Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, 

професор 

Циба Тетяна Вікторівна, голова підкомітету з питань права громадян на 

інформацію Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова 

Смешко Ігор Петрович, голова Всеукраїнської громадської організації 

«Сила і честь», представник України в EASLG (Євроатлантичній Групі Лідерів з 

Питань Безпеки), доктор технічних наук, професор, генерал-полковник 

Вступне слово: Ворона Петро Васильович, перший проректор Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор наук з 

державного управління, доцент 
 

1. Філософські аспекти компетенційної конкуренції на ринку праці 

Словаччини та Європейського Союзу 

 Marian Ambrozy  PhD., MBA Vice-Rector for Science, Research and 

International Relations College of International 

Business ISM Slovakia in Presov 

2. Проблеми формування високопродуктивних робочих місць в економіці 

України 

 Кожем’якіна 

Світлана Миколаївна 

завідувач кафедри теоретичної і прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, д. е. н., доцент 

3. Інституційні пастки розвитку ринку праці: причини формування та їх 

наслідки 

 Близнюк 

Вікторія Валеріївна 

завідувач відділом соціально-економічних проблем 

праці ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України», к. е. н., с. н. с. 

4. Професійне вигорання підприємців в умовах трансформації ринку праці 

 Карамушка 

Людмила Миколаївна 

заступник директора з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, завідувачка лабораторії організаційної 

та соціальної психології, член-кор. 

НАПН України, д. психол. н., професор 

5. Законодавчий захист українських трудових мігрантів від шахрайства 

при працевлаштуванні за кордоном 

 Воскобойник 

Василь Володимирович 

президент Всеукраїнської асоціації компаній з 

міжнародного працевлаштування  

6. Цифрова економіка: механізм трансформації ринку праці 

 Калініна 

Світлана Петрівна 

професор кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, д. е. н., професор 
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7. Сучасні світові тренди розвитку освітніх процесів 

 Бойко Міла президент ІСDС (Міжнародний центр розвитку і 

кар’єри), Німеччина 

 

8. Державне управління в умовах децентралізації 

 Кураташвілі 

Анзор Альфредович 

Віцепрезидент Міжнародної Академії соціально-

економічних наук, д. е. н., професор, Грузія 

9. Соціально-психологічні особливості осіб, що перебувають у процесі 

пошуку роботи 

 Дорожкін 

Валерій Романович 

професор кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

д. психол. н., професор 

 Борец 

Олеся Анатоліївна 

аспірантка кафедри психології ІПК ДСЗУ 

10. Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та 

асинхронності його кон’юнктури 

 Ільїч  

Людмила Миколаївна 

завідувач кафедри управління Київського 

університету імені Б. Грінченка, д. е. н., доцент 

11. Шляхи удосконалення публічного управління роботою служб зайнятості 

як сервісної служби з питань працевлаштування 

 Діденко 

Ніна Григорівна 

професор кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, д. держ. упр., 

професор 

12. Філософсько-правові засади організаційно-управлінської та соціально-

економічної трансформації ринку праці в інтересах народу 

 Кураташвілі 

Альфред Анзорович 

президент Міжнародної Академії соціально-

економічних наук, д. ю. н., д. е. н., д. філос. н., 

професор у галузі гуманітарних наук, Грузія 

13. Трансформація зайнятості під впливом цифровізації економіки: виклики 

публічного управління 

 Новікова 

Ольга Федорівна 

заступник директора з наукової роботи 

Інституту економіки промисловості 

НАН України, д. е. н., професор 
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Секція І 

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КАР’ЄРНОГО РАДНИКА ТА КОНСУЛЬТАНТА 

РОБОТОДАВЦЯ ЯК МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СЛУЖБИ 

ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Модератор: 

Мельник Валентина Анатоліївна, заступник директора Департаменту 

реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості, к.е.н., доцент 

Вітряк Тетяна Борисівна, завідувач проблемною науково-дослідною 

лабораторією інституційного забезпечення діяльності державної служби 

зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями ІПК ДСЗУ, к. е. н. 
 

1. Кар’єрне консультування як інструмент формування нових компетенцій 

 Мельник 

Валентина Анатоліївна 

заступник директора Департаменту реалізації 

політики зайнятості Державного центру 

зайнятості, к.е.н., доцент 
 

2. Розвиток інституту кар’єрного радника та консультанта роботодавця як 

моделі інноваційного розвитку Державної служби зайнятості 

 Черкасов 

Андрій Володимирович 

завідувач кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, д. е. н., професор 
 

 Фокас 

Людмила Миколаївна 
 

к. е. н., доцент 

3. Сегментація національного ринку праці: вимоги змістовної й операційної 

трансформації послуг ДСЗУ 

 Судаков 

Микола Володимирович 

доцент кафедри іноземних мов та 

міжкультурних комунікацій ІПК ДСЗУ, к. соц. н., 

доцент 
 

4. Кар’єра у фокусі соціологічного знання 

 Кузьмін  

Віктор Володимирович 

 

учений секретар вченої ради Національного 

університету «Запорізька політехніка», к. соц. н., 

доцент 
 

5. Методи роботи радників роботодавців (зарубіжний досвід) 

 Савенко 

Олександр Олександрович 

завідувач проблемної науково-дослідної 

лабораторії з професійної орієнтації та 

професійного навчання безробітних ІПК ДСЗУ, 

к. пед. н., доцент 

6. Активні програми на ринку праці в умовах глобалізації 

 Рісний 

Олег Петрович 

аспірант кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, директор Львівського 

міського центру зайнятості 
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7. Критерії професійної компетентності фахівців служби зайнятості, які 

виконують функції кар’єрного радника 

 Грамма 

Ольга Володимирівна 

молодший науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії з професійної 

орієнтації та професійного навчання 

безробітних ІПК ДСЗУ 
 

8. Місце та роль кар’єрного радника у професійному становленні 

соціального працівника 

 Кузьміна  

Марія Олегівна 

 

аспірант кафедри соціальної роботи та 

психології Національного університету 

«Запорізька політехніка» 
 

9. Формування стратегії діяльності державної служби зайнятості 

 Літвінчук 

Людмила Йосипівна 

старший науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії інституційного 

забезпечення діяльності державної служби 

зайнятості та партнерської взаємодії з 

роботодавцями ІПК ДСЗУ 
 

10. Ресурси професійної самореалізації кар’єрного радника державної служби 

зайнятості України 

 Дубяга 

Яна Іванівна 

 

провідний фахівець з профорієнтації Оріхівської 

районної філії Запорізького ОЦЗ, аспірантка 

ІПК ДСЗУ 
 

11. Аспекти особливостей емоційного вигорання кар'єрних радників 

Київської обласної  служби зайнятості 

 Люляєва 

Юлія Анатоліївна 

заступник начальника відділу організації 

профорієнтації Київського міського центру 

зайнятості, магістрант кафедри психології 

ІПК ДСЗУ 
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Секція ІІ 

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Модератори: 

Ворона Петро Васильович, перший проректор ІПК ДСЗУ, д. держ. упр., 

доцент 

Дубич Клавдія Василівна, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, д. держ. упр., професор 
 

1. Особливості фінансування місцевих програм зайнятості населення на 

прикладі Полтавщини та м. Кременчук 

 Ворона 

Петро Васильович 

 

доктор наук з державного управління, доцент,  

перший проректор ІПК ДСЗУ, депутат 

Полтавської обласної ради 

 Калашник 

Віктор Васильович  

директор Кременчуцького міськрайонного 

центру зайнятості, депутат Кременчуцької 

міської ради 
 

2. PESTEL-аналіз сучасного стану реформування публічного управління у 

сфері зайнятості в умовах децентралізації 

 Дубич  

Клавдія Василівна 

завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування ІПК ДСЗУ, д.держ.упр., 
професор 
 
 

3. Реальні ризики розвитку ринку праці та концептуальні позиції 

державної політики у сфері зайнятості  

 Новак-Каляєва 

Лариса Миколаївна 

 

професор кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, д. держ. упр., 

професор 

 
 

4. Основні напрями модернізації публічного управління у сфері зайнятості 

в умовах децентралізації 

 Линдюк 

Олена Анатоліївна 

проректор з науково-педагогічної роботи 

ІПК ДСЗУ, д. держ. упр. 
5. Зайнятість ВПО «третього віку» як проблема державної вартості 

 Пахомова 

Мілана Володимирівна 

завідувач науково-дослідною частиною 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації 

ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 

 
 

6. Статус працівників служби зайнятості: державно-управлінський аспект 

 Фоміцька 

Надія Василівна 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, к. держ. упр., 

доцент 
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7. Спрямованість інституційних механізмів професійного розвитку 

кадрового потенціалу публічної служби в контексті європейської 

інтеграції 

 Качан 

Яна Віталіївна 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 

8. Інноваційний інструментарій сервісної діяльності державних інституцій 

у сфері зайнятості населення 

 Савченко 

Наталія Володимирівна 

державний експерт експертної групи з питань 

професійного розвитку впродовж життя 

Директорату розвитку ринку праці та 

зайнятості Мінсоцполітики України, 

к. держ. упр., с.н.с. 

 

9. До питання актуалізації нормативно-правового забезпечення 

функціонування державної служби зайнятості України в умовах змін 

 Серьогіна 

Наталія Олексіївна 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, к. ю. н., доцент 

 

10. Освіта дорослих як важливий чинник сфери зайнятості в сучасних 

умовах децентралізації 

 Баришніков  

Володимир Миколайович 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії з професійної 

орієнтації та професійного навчання 

безробітних ІПК ДСЗУ, к. т. н., доцент 

 

11. Механізми державного управління нестандартними формами зайнятості: 

функції, принципи та простір діяльності (на прикладі волонтерства та 

волонтуризму в умовах євроінтеграції) 

 Борецька 

Наталія Петрівна 

 

професор кафедри бізнес-економіки та туризму 

Київського національного університету 

технологій та дизайну, д. е. н., професор  

 

 Крапівіна 

Галина Олексіївна 
докторант ІПК ДСЗУ, к. держ. упр., доцент 

12. Інституційна основа протидії корупції в системі забезпечення 

національної безпеки 

 Паутов 

Вадим Олексійович 

аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДЗСУ 

13. Шведська модель соціального захисту населення від безробіття 

 Опанащук 

Петро Володимирович 

завідувач проблемною науково-дослідною 

лабораторією соціальних досліджень ринку праці 

ІПК ДСЗУ, к. і. н., доцент 
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14. Аналіз ринку праці Рівненської області в контексті трансформаційних 

змін економіки України 

 Довбенюк  

Дмитро Анатолійович 

аспірант кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ 
 

15. Протидія корупції як чинник забезпечення національної безпеки 

 Швидкий 

Ярослав Юрійович 

аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДЗСУ 
 

16. Ключові аспекти державної політики у сфері зайнятості  в умовах 

децентралізації 

 Прима 

Олександр Сергійович 

аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ 
 

17. Методологічні засади формування позитивного іміджу державної служби 

зайнятості України 

 Міщенко 

Катерина Семенівна 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 
 

18. Новації в системі забезпечення професійної компетентності працівників 

сфери зайнятості населення 

 Балашова 

Наталя Володимирівна 

завідувач центру підвищення кваліфікації 

керівних кадрів та фахівців державної служби 

зайнятості ІПК ДСЗУ, к. е. н. 
 

19. Мовна політика в умовах євроінтеграції 

 Тимощук 

Ірина Володимирівна 

завідувач кафедри іноземних мов та 

міжкультурних комунікацій ІПК ДСЗУ, к. пед. н. 
 

20. Самопрезентування державних органів управління у сфері зайнятості за 

умов глобалізованого ринку праці 

 Малиш 

Мирослава Михайлівна 

доцент кафедри іноземних мов та міжкультурних 

комунікацій ІПК ДСЗУ, к. філол. н. 
 

21. Взаємозв’язок ринку праці та ринку освітніх послуг в умовах 

євроінтеграції 

 Назаренко 

Олександра Євгенівна 

старший викладач кафедри іноземних мов та 

міжкультурних комунікацій ІПК ДСЗУ 
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22. Фактори тінізації ринку праці України 

 Юраш 

Тетяна Сергіївна 

провідний фахівець з питань зайнятості відділу 

надання соціальних послуг Березанської районної 

філії Миколаївського обласного центру 

зайнятості, магістрант кафедри публічного 

управління та адміністрування ІПК ДСЗУ  

 

23. Сучасний стан кібербезпеки електронного урядування в Україні 

 Костьов’ят 

Ганна Ігорівна 

викладач кафедри фінансів і банківської справи 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 Сержанов  

Віталій Вікторович 

доцент кафедри фінансів і банківської справи 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», д. е. н., доцент 
 

24. Стан ринку праці України в умовах євроінтеграції 

 Данилюк  

Катерина Володимирівна 

 

доцент кафедри освітнього менеджменту та 

соціальної роботи Рівненського державного 

гуманітарного університету, к. держ. упр. 

 

25. Інституційно-оптимізаційні механізми розвитку сфери зайнятості 

населення України 

 Сухомлин 

Віктор Борисович 

проректор з соціально-економічних питань 

ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 

 

Секція ІІІ 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В 

УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ РИНКУ ПРАЦІ 

 

Модератор: 

Пріб Гліб Анатолійович, завідувач кафедри психології ІПК ДСЗУ, д. мед. 

н., професор 

Дорожкін Валерій Романович, професор кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

д. психол. н., професор 

 

1. Трансформації ринку праці в умовах глобалізації та розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 Бугайова 

Наталія Михайлівна 

 

провідний науковий співробітник лабораторії 

загальної психології та історії психології імені 

А. В. Роменця НАПНУ, к. психол.н., с. н. с. 

2. Психологічні проблеми професійного самовизначення безробітного та 

шляхи їх вирішення в умовах інституційних перетворень ринку праці 

 Нежинська 

Олена Олександрівна 

професор кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 
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3. Особливості професійного розвитку та кар’єрного зростання фахівців 

служби зайнятості в умовах реформування Державної служби зайнятості 

України 

 Ортікова 

Наталія Володимирівна 

старший викладач кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

аспірант 

 

4. Психологічні детермінанти особистісної та професійної ідентичності в 

період юності та ранньої дорослості 

 Калюжна  

Євгенія Миколаївна. 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 

 

 Коваленко 

Алла Олегівна 

 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

5. Психологічні аспекти стратегії роботи з особистістю, яка постраждала в 

наслідок соціально-психологічної травми, в територіальних службах 

зайнятості України 

 Турбан 

Вікторія Вікторівна 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії з професійної 

орієнтації та професійного навчання 

безробітних ІПК ДСЗУ, д. психол. н., професор 

 

6. Аналіз теоретичних підходів до вивчення самооцінки особистості 

 Мартинюк  

Ірина Станіславівна 

аспірантка кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

 

7. Психологічні особливості переживання стресових станів у безробітних 

 Калюжна  

Євгенія Миколаївна. 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 

 Чернякова 

Віталія Валентинівна 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

8. Психологічні особливості розвитку організаційної культури служби 

зайнятості 

 Матвієнко 

Лариса Іванівна 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 

 

 Зелінська 

Анастасія Сергіївна 

провідний фахівець відділу організації 

профорієнтації Одеського обласного центру 

зайнятості, магістр психології 
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9. Роль віртуального простору у подовженні трудової активності осіб 

пізньої дорослості 

 Березіна 

Олена Олександрівна 

 

науковий кореспондент Інституту психології 

імені Г.С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України, психолог ТЦСО 

Шевченківського району, к. психол. н. 

 

10. Діяльність психолога щодо профілактики емоційного вигорання 

фахівців центру зайнятості 

 Доріф 

Ганна Вікторівна 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

11. Питання міжкультурних комунікацій в умовах інтернаціоналізації 

сучасного ринку праці в Україні 

 Длугош 

Олександр Мирославович 

доцент кафедри іноземних мов та 

міжкультурних комунікацій ІПК ДСЗУ, 

к. філол. н., доцент 
 

12. Соціально-психологічні чинники формування професійних інтересів у 

старшокласників 

 Чугуєва 

Марина Сергіївна 

заступник начальника відділу організації 

профорієнтації Донецького обласного центру 

зайнятості, магістрант кафедри психології 

ІПК ДСЗУ 
 

13. Афект на роботі: історія питання 

 Терещук 

Ангеліна Дмитрівна 

провідний науковий співробітник лабораторії 

загальної психології та історії психології ім. 

В.А. Роменця Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, к. психол. н., с. н. с. 

 

14. Психологічні аспекти професійного самоздійснення працівників поліції 

 Калюжна  

Євгенія Миколаївна. 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 

 Козяр 

Валерія Юріївна 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

15. Особливості емоційної сфери фрилансерів  

 Кузін 

Константин Юрійович 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

16. Особливості психічних станів дітей з сімей трудових мігрантів 

 Смирнова  

Олена Павлівна 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, к. філос. н. 
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17. Особливості впливу особистих цінностей та когнітивних чинників на 

адаптивність безробітних під час професійного навчання 

 Хубетов 

Олександр Вільєвич 

 

аспірант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

18. Особливості емоційної сфери безробітних громадян 

 Бегеза 

Людмила Євгенівна 

доцент кафедри психології ІПК ДСЗУ, 

к. психол. н., доцент 

19. Теоретичний аналіз впливу ґендерних та шлюбно-сімейних установок на 

професійний розвиток особистості 

 Дяченко 

Іван Вікторович 

магістрант кафедри психології ІПК ДСЗУ 

 

Секція IV 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ, СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНІ ТА 

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКУ 

ПРАЦІ 
 

Модератори: 

Лутай Лариса Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

д. е. н., професор, дійсний член Академії економічних наук України 

Кожем’якіна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри теоретичної та 

прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д. е. н., доцент 
 

1. Організаційно-управлінські механізми забезпечення трансформацій 

ринку праці 

 Лутай 

Лариса Анатоліївна 

завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

д. е. н., професор, дійсний член Академії 

економічних наук України 

 

2. Ринок праці та університети третього віку: напрями взаємодії 

 Єгоричева 

Світлана Борисівна 

професор кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

д. е. н., професор 
 

3. Методологічні і методичні засади оцінювання ефективності заходів щодо 

активного сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних 

 Маршавін 

Юрій Миколайович 

 

професор кафедри управління персоналом та 

економіки праці Київського національного 

економічного університету ім. В. Гетьмана, д. е. н. 

4. Державна допомога як структурний елемент державного сервісу: 

концептуальна ідентифікація 

 Чабанюк 

Оксана Іванівна 

заступник директора Департаменту 

моніторингу і контролю державної допомоги – 

начальник першого відділу Антимонопольного 

комітету України 
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5. Позиціювання ринку праці України в індексі глобальної 

конкурентоспроможності 

 Баліцька 

Валентина 

Володимирівна 

 

професор кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, д. е. н. 

6. Соціально-економічна значимість забезпечення працівників соціальним 

страхуванням 

 Стожок 

Людмила Григорівна 

здобувач кафедри управління персоналом та 

економіки праці ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», к.е.н. 

 

7. Трудовий потенціал цифрової економіки в Україні: стан і напрями 

розвитку 

 Іщенко 

Олександр Вікторович 

провідний економіст Інституту економіки 

промисловості НАН України 

 

8. Аналіз ринку праці Рівненської області в контексті трансформаційних 

змін економіки України 

 Довбенюк  

Дмитро Анатолійович 

заступник начальника відділу взаємодії з 

роботодавцями Острозької міськрайонної філії 

Рівненського ОЦЗ, аспірант кафедри управління 

персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ 

 

9. Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад 

 Надрага 

Василь Іванович 

професор кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, д. е. н., доцент 

 Пекін  

Андрій Юрійович 

доцент кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, к. е. н., доцент 
 

10. Інноваційні складові трансформаційних перетворень ринку праці 

України: роль людського фактору 

 Кучеренко 

Діна Григорівна 

доцент кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

к. е. н., доцент 

 Загородня 

Наталія Петрівна 

доцент кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, к. е. н., доцент 

11. Кон’юнктура ринку праці в аграрній сфері 

 Ланченко 

Євгеній Олександрович 

доцент кафедри економіки праці та соціального 

розвитку Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, 

к. е. н., доцент 
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12. Удосконалення інформаційної інфраструктури ринку праці в умовах 

цифровізації 

 Ковбаско 

Ольга Миколаївна 

доцент кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

к. т. н., доцент 
 

13. Сучасні виклики та завдання державної служби зайнятості в умовах 

трансформації ринку праці 

 Купрій  

Ольга Дмитрівна 

 

начальник Управління стратегічного планування 

та бюджетування Державного центру 

зайнятості 
 

14. Модернізація підготовки фахівців як імперетив інституційної 

трансформації ринку праці України 

 Руженський 

Микола Мусійович 

професор кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

д. е. н., професор 

 

15. Соціальна і професійна адаптація звільнених у запас військовослужбовців 

 Джаман 

Михайло Олексійович 

професор кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, д. е. н., доцент 

 

 Бобрицький 

Леонід Володимирович 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, к. держ. упр., 

доцент 

 

16. Проблематика молодіжного підприємництва та самозайнятості в системі  

соціальних досліджень 

 Сірий 

Євген Володимирович 

старший науковий співробітник Державного 

інституту сімейної та молодіжної політики, 

д. соціолог. н., професор 

 

17. Стратегічне планування розвитку ринку праці 

 Круговий 

Володимир Васильович 

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету 

Міністрів 

 

18. Соціально-трудові відносини України в світлі новітніх мегатрендів: 

виклики, загрози, можливості  соціального захисту зайнятих 

 Панькова 

Оксана Володимирівна 

 

завідувач сектором економічної соціології 

Інституту економіки промисловості 

НАН України, к. соц. н., доцент 

 

19. Макроекономічні умови  збалансованого розвитку ринку праці України 

 Щукін 

Борис Миколайович  

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к. е. н., с. н. с. 
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20. Локалізація ризиків цифровізації для сфери зайнятості України на основі 

виявлення диспропорцій соціально-економічного розвитку 

 Касперович 

Олександр Юрійович 

головний економіст Інституту економіки 

промисловості НАН України 

 

21. Формування трудового потенціалу в умовах реформування 

 Сульженко 

Людмила Степанівна 

начальник відділу рекрутингу та партнерства у 

сфері зайнятості Київського міського центру 

зайнятості, аспірант кафедри менеджменту 

ІПК ДСЗУ 

 

22. Запровадження стандартів якості ISO для ЗВО як механізм забезпечення 

трансформацій ринку праці 

 Воробйова  

Оксана Петрівна 

провідний науковий співробітник Інституту 

вищої освіти НАПН України, к. держ. упр. 
 

 

 

 

23. Розвиток соціального підприємництва задля розширення ринку праці в 

умовах євроінтеграції 

 Іванов 

Андрій Вікторович 

аспірант кафедри публічного управлінні та 

адміністрування ІПК ДСЗУ 

 

24. Прогноз та ризики розвитку ринку праці на середньострокову 

перспективу 

 Щукін 

Борис Миколайович  

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к. е. н., с. н. с. 

 

 Шабранська 

Наталія Ігорівна 

провідний науковий співробітник відділу 

модернізації інструментів державного 

регулювання Державного науково-дослідного 

інституту інформатизації та моделювання 

економіки, к. е. н., с. н. с. 

 

25. Соціальні та податкові чинники тінізації економіки 

 Кузнецова 

Тетяна Климівна 

доцент кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

к. е. н., доцент 

 

26. Основні тенденції національного ринку праці 

 Баришнікова 

Оксана Євгенівна 

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к. е. н., доцент 

 

27. Регіональні аспекти зайнятості в аграрному секторі  

 Припута 

Наталія Володимирівна 

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к. е. н., доцент 
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 Савчук 

Марина Володимирівна   

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к. фіз.-мат. н., доцент 

 

28. Підприємницька діяльність жінок як елемент трансформації структури 

робочої сили в умовах євроінтеграції 

 Плисенко  

Галина Павлівна  

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії інституційного 

забезпечення діяльності державної служби 

зайнятості та партнерської взаємодії з 

роботодавцями ІПК ДСЗУ, к. е. н. 

 

29. Інституційні зміни на ринку праці в умовах посткомуністичної 

трансформації: польський досвід 

 Лахижа 

Микола Іванович 

професор кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, д. держ. упр., 

професор 

 

30. Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України  

 Таращенко 

Наталія Анатоліївна 

 

викладач облікових дисциплін Торговельно-

економічного коледжу КНТЕУ, спеціаліст вищої 

категорії 

 

31. Трансформація ринку праці в контексті євроінтеграційних процесів та 

військових дій на сході України 

 Мазуренко 

Наталія Володимирівна 

 

студентка відділення фінансів, обліку та 

маркетингу Торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ 

 

32. Державний сектор та корпоративні права держави як інструмент 

стимулювання зайнятості 

 Пророк 

Віктор Васильович 

аспірант кафедри теоретичної та прикладної 

економіки  ІПК ДСЗУ 

 

33. Трансформація зайнятості в умовах розвитку цифрової економіки 

 Ковтун 

Карина Олегівна 

 

студентка відділення фінансів, обліку та 

маркетингу Торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ 

 

34. Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку в умовах 

децентралізації 

 Топоровська 

Вікторія Володимирівна 

 

студентка відділення фінансів, обліку та 

маркетингу Торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ 

 

 



18 

35. Рекрутинг як сучасний сервіс Державної служби зайнятості 

 Шостак 

Інна Володимирівна 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних 

досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, к. е. н. 

 

36. Форми та види взаємодії інститутів ринку праці: шляхи та способи їх 

удосконалення 

 Назаркевич 

Віктор Орестович 

науковий співробітник проблемної науково-

дослідної лабораторії інституційного 

забезпечення діяльності державної служби 

зайнятості та партнерської взаємодії з 

роботодавцями ІПК ДСЗУ 

 

37. Організаційно-управлінські заходи щодо розвитку кадрового 

забезпечення органів влади в Україні 

 Гусак 

Ірина Володимирівна 

здобувач кафедри суспільного розвитку і 

суспільно-владних відносин Національної академії 

державного управління при Президентові 

України 

38. Функціонування ринку праці в умовах реформування 

 Масик 

Марія Зіновіївна 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних 

досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 
 

39. Поведінкові аспекти прийняття економічних рішень 

 Леончук 

Ірина Дмитрівна 
 

аспірант ІПК ДСЗУ 

40. Роль інвестиційної складової в регулюванні ринку праці 

 Соболєв  

Юрій Миколайович 
 

аспірант ІПК ДСЗУ 

 

41. Трудові ресурси молоді в сучасному суспільстві 

 Бурда 

Анастасія Василівна 

 

студентка факультету управління персоналом, 

соціології та психології Київського національного 

економічного університету імені Вадима 

Гетьмана 
 

42. Інформаційні інновації Херсонської регіональної служби зайнятості в 

стратегії розвитку служби зайнятості України 

 Фурсенко 

Андрій Леонідович 

заступник начальника відділу інформаційних 

систем Херсонського обласного центру 

зайнятості, магістр державного управління 
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Секція V 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ  
 

Модератори: 

Опанащук Петро Володимирович, завідувач проблемною науково-

дослідною лабораторією соціальних досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, к. і. н., 

доцент 

Черкасов Андрій Володимирович, завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці, д. е. н., професор 
 

1. Питання міграції в сучасному політичному дискурсі України 

 Малиновська 

Олена Анатоліївна 

головний науковий співробітник Національного 

інституту стратегічних досліджень, 

д. держ. упр., с. н. с. 

 

2. Освітня еміграція: причини, тенденції та наслідки для національної 

економіки 

 Колесник 

Ірина Анатоліївна 

доцент кафедри управління персоналом та 

економіки праці, к.е.н., доцент 

3. Вплив євроінтеграційних процесів на політику зайнятості в Україні 

 Вітряк 

Тетяна Борисівна 

завідувач проблемною науково-дослідною 

лабораторією інституційного забезпечення 

діяльності державної служби зайнятості та 

партнерської взаємодії з роботодавцями 

ІПК ДСЗУ, к. е. н. 

 

4. Напрями вдосконалення державної міграційної політики 

 Беззубко 

Лариса Володимирівна 

професор кафедри економіки Донбаської  

національної академії будівництва і архітектури, 

д. держ. упр. професор 

 

5. Оцінка впливу трудової міграції з України на економіку в умовах 

трансформації ринку праці 

 Куліков  

Геннадій Тимофійович 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних 

досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, д. е. н., 

старший науковий співробітник 

 

6. Фактори впливу на мобільність робочої сили в умовах глобалізації 

 Боков 

Олександр Віталійович 

доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ, докторант 

ІПК ДСЗУ, к. держ. упр., с. н. с. 

 



20 

7. Фактори впливу на міграційні процеси в Україні та світі 

 Красівський 

Денис Орестович 

 

провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних 

досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, к. держ. упр. 

 

8. Оптимізація механизмів контролю міграційних процесів службою 

зайнятості України в умовах глобалізації ринку праці 

 Ульянова 

Ганна Володимирівна 

аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ  

 

9. Вплив міграційних процесів на трансформацію ринку праці 

 Носков  

Олексій Миколайович 

аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування ІПК ДСЗУ 
 

 


